
Negócios

A Volks
em tempo de MAN
Ou será o contrário? Após a compra da
empresa brasileira, grupo alemão se prepara
para levar a tecnologia local para outras
fábricas e se fortalecer nos países emergentes
ROSENILDO GOMES FERREIRA

AO ASSUMIR O CONTRO-
le da brasileira Volkswagen
Caminhões e Ônibus, em

dezembro de 2008, a diretoria do
Grupo MAN, da Alemanha, tinha
como meta garantir o acesso ao
maior mercado da América Latina
em condições privilegiadas. Afinal, a
grife Volkswagen lidera o segmento
de veículos pesados, com potência
acima de cinco cavalos-vapor (cv),
com uma fatia de 31%, além de con-
tar com uma rede formada por 145
pontos de venda. Por conta da dife-
rença de escala entre as duas empre-
sas, a expectativa àquela altura era
que a MAN "engolisse" a subsidiária

brasileira. Mas não é isso que está
acontecendo. Passados pouco mais de
seis meses, o que se vê é a filial cada
vez mais influenciando os rumos da
"nave-mãe". "A Volkswagen possui
um sistema produtivo único e que
deverá servir de modelo para nossas
outras fábricas, especialmente nos
demais países emergentes", disse à
DINHEIRO Hakan Samuelsson,
presidente do Grupo MAN, se refe-
rindo ao consórcio modular - no qual
todos os fornecedores "loteiam" o
chão da fábrica. "Foi isso que nos
permitiu reagir mais rápido à nova
realidade imposta pela crise econômi-
ca global", completa Roberto Cortes,
presidente da MAN Latin America.
Ele não revela o ganho obtido com o

NO BRASIL E MELHOR
O desempenho do Grupo MAN no período janeiro-junho

Encomendas: 4.568 unidades
Receita: € 5,67 bilhões

Lucro operacional: € 244 milhões
Rentabilidade s/vendas: 4,3%

Encomendas: 10.939 unidades
Receita: € 388 milhões

Lucro operacional: € 35 milhões
Rentabilidade s/vendas: 9,1%

ESTILO FUTURISTA:
a nova sede, em Munique (Alemanha),
foi inaugurada em 2007 como parte da

celebração dos 250 anos do grupo

sistema. Diz apenas que esse diferen-
cial foi crucial para que a filial ajus-
tasse o custo e o ritmo de produção à
nova realidade de mercado, determi-
nado pela crise global.

Mas no balanço financeiro do perí-
odo janeiro-junho é possível encon-
trar algumas pistas. A principal
delas é a rentabilidade sobre as ven-
das que, no caso da subsidiária, atin-
giu a marca de 9,1%. Montante mais
que o dobro do apurado pela corpo-
ração em nível global (ver quadro).
Na entrevista, concedida por telefo-
ne, na quinta-feira 30, minutos antes
de anunciar os resultados do semes-
tre aos analistas, Samuelsson falou
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também sobre as estratégias de
crescimento do grupo. Segundo ele,
a idéia é reduzir cada vez mais a
dependência do mercado europeu,
que chegou a responder por 68% das
vendas no final de 2008. O mais
recente passo nessa direção foi dado
em meados do mês, com a aquisição
de 25% das ações da chinesa
Sinotruk, por € 560 milhões. O valor
embute um ágio de 21% em relação

à cotação dos
papéis na
Bolsa de
Valores de
Xangai. Com

isso, o conglomerado germânico
finca sua bandeira no último dos
integrantes do chamado Bric: Brasil,
Rússia, índia, China. Os consumido-
res russos são atendidos pela fábrica
instalada em Cracóvia (Polônia).

No caso do Brasil, Samuelsson
aposta na produção local de produ-
tos da MAN na fábrica da Volks, em
Resende (RJ). Seriam uma linha de
ônibus e outra de caminhões extra-
pesados (acima de 400 cv). Este
último é um nicho que responde por
cerca de 20% das vendas totais do
setor de cargas e no qual um veícu-
lo custa R$ 350 mil, em média.

HAKAN SAMUELSSON, presidente mundial

A Volks possui um sistema único de
produção e vamos usá-lo como modelo

Hoje, o emblema da Volkswagen
está afixado apenas em caminhões
na faixa entre 5 cv e 320 cv. "Os pro-
dutos da MAN vão atuar na fatia
premium de mercado, complemen-
tando as linhas existentes no
Brasil", explica Samuelsson. O pro-
cesso de nacionalização dos veículos
está na fase de análise. Os recursos
para essa empreitada sairão da
verba de R$ l bilhão que a subsidiá-
ria pretende investir no período
2009-2013. A família poderá crescer,
ainda mais, com a entrada da Scania.
É que assim como MAN a empresa
sueca também é controlada pela
Volkswagen AG que poderá expan-
dir seu processo de consolidação
também para a área de veículos
pesados. "Essa não é nossa priorida-
de mas nada impede que isso acon-
teça no futuro", diz.
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